
               

 
SK SOKOL Špičák z.s. 

 

pořádá 
 

z pověření Krajského svazu lyžařů Plzeňského kraje 
 

VEŘEJNÝ  ZÁVOD  V KO SLALOMU 
 

 
 
- o putovní pohár MĚSTA Železná Ruda (kategorie junioři, juniorky) 

         
- o putovní pohár PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ, a.s. (kategorie žáci,žákyně) 

 
Rozpis závodu      
 
Pořadatel:                    Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje  
Technické zajištění:   SK SOKOL Špičák , z.s. 
Místo konání:              SKI AREÁL BELVEDER v Železné Rudě 

 
Datum konání:          14.03.2015 
 
Kategorie:                 naděje                                            ročník   2008 a mladší 

                                        přípravka                          U10       ročník   2007 - 2005 
                                        předžactvo                       U12        ročník  2004 - 2003 
                                        žactvo mladší                   U14        ročník   2002 - 2001 
                                        žactvo starší                     U16        ročník   2000 - 1999 
                                        junioři mladší                    U18        ročník   1998 - 1997 
                                        junioři starší                      U21        ročník   1996 - 1994 

 
 
Disciplína:                 paralelní („KO“)slalom  
 
Přihlášky:                  doručit do 12.03.2015 do 12.00 hod. na adresu:   pohanka@bis-as.cz 

   V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození závodníka. 
  Dále uveďte jméno vedoucího družstva a jeho telefon. 

V den závodu nebudou přihlášky přijímány. 
 
Prezentace:                   v pátek 13. 03. 2015 Cafe Avalanche Špičák od 19.00 do 20.00 hod., nebo telefonicky 
   ve stejném čase na tel 602 414 296, 724 062 612 
 
Startovné:                     250,-Kč bude uhrazeno v závodní kanceláři – ve Ski areálu dne 14. 03. 2015 od 8.00 
   do 9.00 hod. 
 
Jízdné:   Závodníkům,  kteří se prokážou startovním číslem, bude poskytnuta sleva 20% 
    na celodenní jízdné. 
 
Časový rozvrh:             9.15 hod. - prohlídka tratě 
                                       9.45 hod. - start 1. kola 
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Technické pokyny  
 
Způsob startování: na povel startéra POZOR – VÝSTŘEL nebo POZOR – VPŘED 
Volba tratě :   nižší startovní čísla startují nejdříve v červené trati  
Start : pro každou trať bude určen pomocník startéra, který vhodným způsobem zabrání 

předčasnému vyjetí závodníka 
 

Diskvalifikace:  změna jízdy z jedné tratě do druhé 
 omezení soupeře, ať úmyslné nebo neúmyslné 
 zavlečení lyže za slalomovou tyč 
 neprovedení oblouku na vnější straně tyče 
 vzdání  
 opakovaný předčasný start  

závodník musí projet cílem s oběma lyžemi na nohou 
 
Nasazení do závodu: Přípravka, předžáci – podle aktuálních výsledků Šumavského pohárku. 
  Žactvo, junioři dle bodů (součet OSL a SL) podle poslední platné Listiny bodů. 
 
Vyhodnocení:    V případě poruchy elektronického měření se pojede na dvě vítězství. Pokud vzájemný 
  souboj ve dvojici bude nerozhodný (oba závodníci po jednom vítězství), pojede dvojice 
  třetí kolo ve trati, kterou si bezprostředně před startem závodníci mezi sebou vylosují. 

Vítězové žákovských kategorií se utkají o dva putovní poháry Plzeňské teplárenské, 
a.s. pro nejlepšího žáka a žákyni a vítězové juniorských kategorií se utkají o dva 
putovní poháry města Železné Rudy o nejlepšího juniora, juniorku. 1. - 3. místo bude 
odměněno pohárkem, diplomy budou udělovány včetně 4. místa. 
Na závěr budou losována startovní čísla a rozdány ceny tomboly. 

 
Upozornění:  Ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou lyžařskou přilbou.  
  Doporučena ochrana zad. 

Za  ztracené nebo poškozené číslo bude vybíráno 800,-Kč. 
Každý závodník vč. doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy a jiné škody závodníků a dalších 
zúčastněných osob způsobené při závodu, tréninku i ostatních činnostech spojených 
s konáním závodu. 

 
Další informace:  Pro kategorie žactva a starší jsou doporučeny slalomové lyže – vzdálenost bran 
   cca 13 m. 

Tratě budou vytýčeny branami pro obří slalom (2 kloubové tyče + terč). 
    

 
 

Odvolání závodů:         do čtvrtka 12. 03. 2015  do 18.00 hodin na kontakt uvedený na přihlášce. 
  

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na sněhové podmínky závod přeložit na jinou 
tratˇnebo zcela zrušit. 
 
 
Činovníci závodu: 

Ředitel závodu:                             Pavel Mařík 
                                      Hlavní brankový rozhodčí:                 ing. Jan Mastný   
   Technická četa:             ing. Jan Běl st. 

Stavba trati:                       ing. Jan Henig 
Sekretář závodu:                                 Eva Pohanková 

   Zdravotní zabezpečení:                       Prof. MUDr. M. Matějovič 
 

 
 
V Plzni  24. 02. 2015                                                   Petr Pohanka 
                                                                                                            předseda výkonného výboru                                                                                                           
                       SK SOKOL Špičák,z.s. 
 
 
    
 


